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Weekly Review 

 

 

พาณิชย์ฯ เผยส่งออก พ.ย. โตร้อยละ 26.86 คาดทัง้ปีโต 
รอ้ยละ 5 ปีหน้าโตรอ้ยละ 8-9  

นางศรีรตัน์ รษัฐปานะ อธิบดกีรมส่งเสริมการคา้ระหว่าง
ประเทศ เปิดเผยว่ายอดการส่งออกเดือนพฤศจิกายน 2555 มี
มูลค่าทัง้สิ้น 19,555.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
26.86 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที่การส่งออกได้รับผลกระทบ
จากปญัหาอุทกภยัอย่างหนกั โดยสนิคา้ส่งออกที่ขยายตัวสูงเป็น
หมวดสนิคา้อุตสาหกรรมส าคญัขยายตวัร้อยละ 47.2 โดยเฉพาะ
กลุ่มยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขยายตัวร้อยละ 172.8 
วสัดุก่อสร้างขยายตวัร้อยละ 111.3 และอิเล็กทรอนิกส์ ขยายตัว
ร้อยละ 80.7 ขณะทีห่มวดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
หดตวัลงร้อนละ 5.9 โดยเฉพาะข้าวลดลงร้อยละ 3.8 ยางพารา
ลดลงร้อยละ 29.7 และกุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลงร้อยละ 15.4 
ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก 11 เดือนแรกในปีน้ี มีมูลค่ารวม 
211,417.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 2.32 โดย
กระทรวงพาณิชย์ยงัมีความหวงัว่าการส่งออกทัง้ปีจะขยายตัว
ตามเป้าหมายที่ร้อยละ 5 แต่ยงัต้องติดตามปญัหาวิกฤติหน้ีใน
สหภาพยุโรป และการฟ้ืนตวัของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากน ้าท่วม ในส่วนของเป้าหมายการส่งออกของไทยในปี 2556 
คาดว่าขยายตัวร้อยละ 8 - 9 โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2.5 

แสนลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 
 ส่วนการน า เข้า เดือนพฤศจิกายน 2555 มีมูล ค่า 
21,010.1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 24.53 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และภาพรวม 11 เดือนของปีน้ี รวมการ
น าเขา้มมีลูค่า 227,123.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 
8.55 ส่งผลใหดุ้ลการค้าเดือนพฤศจิกายนขาดดุล 1,454.2 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และรวม 11 เดือนขาดดุลการค้ารวม 15,706 
ลา้นดอลลาร์สหรฐัฯ 

การส่งออกในเดอืนพฤศจิกายนทีส่ามารถขยายตัวได้ใน
ระดบัทีด่เีป็นผลมาจากปจัจัยฐานต ่าในปีที่ผ่านมาอนัเป็นผลมา
จากสถานการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายอย่างมากต่อ
ภาคอุตสาหกรรม และจากการขยายตวัของการส่งออกในช่วง 11 
เดอืนแรกของปีทีข่ยายตัวได้เพียงร้อยละ 2.32 การที่กระทรวง
พาณิชย์หวงัว่าการส่งออกในปี 2555 จะสามารถขยายตัวได้ที่
ระดบัร้อยละ 5 นัน่หมายความว่าการส่งออกในเดือนธันวาคม
จะต้องมีมูลค่าประมาณ 18,696.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ
ขยายตวัร้อยละ 18.09 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ง
ถือเป็นมูลค่าการส่งออกที่เป็นไปได้ไม่ยากนัก โดยปจัจัยที่จะ
ส่งผลให้การส่งออกทัง้ในปีน้ี และปีหน้าว่าจะเป็นไปตามการ
คาดหมายของกระทรวงพาณิชยห์รือไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์

ภาวะเศรษฐกิจส าคญัในรอบสปัดาห์ 

 พาณิชย์ฯ เผยสง่ออก พ.ย. โตรอ้ยละ 26.86 คาดทัง้ปีโตร้อยละ 5 ปีหน้าโตร้อยละ 8-9  
 สศอ. เผย MPI พ.ย. โตรอ้ยละ 83.3 อตุสาหกรรมยานยนต์-ปูนโตดปีีหน้า 
 ผกัไทยรอรบัขา่วดตี้นปี 2556 “EU ผ่อนกฎเหลก็” 

 กระทรวงการคลงัเปิดเผยฐานะการคลงัของรฐับาลในชว่ง 2 เดอืนแรกของปีงบประมาณ 2556 

 ญี่ปุ่นเผยยอดผลติยานยนต์ พ.ย. ปรบัตวัลดลงต่อเนื่องเป็นเดอืนที ่3  

 ยอดขายบ้านใหมส่หรฐัฯ พ.ย. ขยายตวัรอ้ยละ 4.4  

 EU อนุมตัเิพิม่เงนิทนุใหแ้กธ่นาคารพาณิชย์ของสเปน 4 แหง่ 
 

Weekly Review 
ศูนยพ์ยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ 
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เศรษฐกจิโลกทีย่งัมคีวามไม่แน่นอนในระดบัสงูโดยเฉพาะปญัหา
วกิฤติเศรษฐกจิในทวปียุโรปเป็นส าคญั   

สศอ. เผย MPI พ.ย. โตรอ้ยละ 83.3 อุตสาหกรรมยานยนต์-
ปูนโตดีปีหน้า 

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้ อ านวยการส านักงาน
เศรษฐกจิอุตสาหกรรมหรือ สศอ. เปิดเผยดชันีอุตสาหกรรมเดือน
พฤศจิกายน 2555 และแนวโน้มอุตสาหกรรมรายสาขา ปี 2556 
ว่า GDP อุตสาหกรรมไตรมาสที ่3 ปรบัตวัลดลงร้อยละ 1.1 จาก
ที่ในไตรมาส 2 ขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 ในขณะที่ดชันีผลผลิต
อุตสาหกรรมหรือ MPI ในเดอืนพฤศจิกายน 2555  ขยายตัวร้อย
ละ 83.3 ขณะทีภ่าพรวม 11 เดอืนแรกปี 2555 MPI ขยายตัวได้
เพยีงร้อยละ 1.0 
          สศอ.คาดการณ์ว่าในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์น่าจะสามารถขยายตัวได้ดี โดยในส่วน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าจะมกีารผลติรถยนต์เพิม่ขึน้เป็น 
2.5 ล้านคนั เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 4.16 โดยปจัจัยบวก
ได้แก่ ตลาดส่งออกรถยนต์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยไม่ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรปมากนัก เน่ืองจากไม่ใช่
ตลาดส่งออกหลกั ประกอบกบัมกีารเปิดตัวรถรุ่นใหม่โดยเฉพาะ 
Eco car ส่งผลให้ตลาดรถยนต์มีความคึกคกัเพิ่มมากขึ้น ส่วน
ปจัจัยเสี่ยงได้แก่ตลาดภายในประเทศอาจหดตัวลงหลงัจากปี 
2555 มกีารซือ้รถยนต์ตามโครงการรถยนต์คนัแรกเป็นจ านวน
มาก ท าใหค้วามต้องการรถยนต์ในอนาคตถูกดึงไปใช้แล้ว ด้าน
อุตสาหกรรมปูนซเีมนต์คาดว่าจะได้รับปจัจัยบวกจากการลงทุน
ก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทัง้ของภาครัฐ และเอกชนที่กระจาย
ตวัตามภมูภิาคต่างๆ เช่น ตวัเมอืงหวัหนิและปรานบุรี และที่ทิศ
ทางการส่งออกปูนซเีมนต์ในตลาดอาเซยีนยงัได้รับแรงสนับสนุน
จากปจัจยับวกทางด้านการขยายตัวของภาคการก่อสร้างแต่ละ
ประเทศในกลุ่มอาเซยีน 
         จากตวัเลขการขยายตวัของดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมใน
เดอืนพฤศจิกายนที่อยู่ในระดบัสูงดงักล่าวเป็นผลมาจากปจัจัย
ฐานต ่าในปีทีผ่่านมาทีภ่าคอุตสาหกรรมไดร้บัความเสียหายอย่าง
มากจากสถานการณ์น ้าท่วมใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม  สศอ. ยงัคง
มองว่าในปี 2556 ภาคอุตสาหกรรมน่าจะกลบัมาขยายตัวได้ใน
ระดับที่ดี โดยมีอุตสาหกรรมยานยนต์  และ อุตสาหกรรม
ปูนซเีมนต์เป็นอุตสาหกรรมหลกัที่น่าจะขยายตัวได้ในระดบัที่ด ี

โดยปจัจยัทน่ีากงัวลและจะส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในปี
หน้า ไดแ้ก่ผลกระทบจากการปรบัขึน้ค่าแรงขัน้ต ่า 300 บาท/วนั
ทัว่ประเทศในวนัที ่1 มกราคม 2556 ส่งผลใหค่้าแรงปรับเพิ่มขึ้น
ซึง่ถือเป็นการเพิม่ต้นทุนของผู้ประกอบการ โดยอุตสาหกรรมที่
จะไดร้บัผลกระทบในระดบัสูง ไดแก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
เป็นหลกั (Labor Intensive) ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 
และอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น  

ผกัไทยรอรบัข่าวดีต้นปี 2556 “EU ผ่อนกฎเหลก็” 
          อธิบดกีรมวชิาการเกษตร เปิดเผยว่ามาตรการควบคุม
พิเศษ ระบบบัญชีรายชื่อ(Establish ment list: EL) ที่กรม
วชิาการเกษตรน ามาใชค้วบคุมระบบการผลติสนิค้าผักและผลไม้
สดเพื่อส่งออกไปยงัสหภาพยุโรปหรืออียู (EU) สามารถช่วย
แก้ปญัหาสารพิษตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ปนเป้ือนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ล่าสุดส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ 
ประจ าสหภาพยุโรป ไดแ้จ้งสถิติปริมาณการตรวจพบสารตกค้าง
และเชือ้จุลนิทรียต์กคา้งในผกัไทยทีส่่งออกไปยงั EU ไตรมาสที ่2 
ปี 2555 ผลการสุ่มตรวจพบว่าปญัหาการตรวจพบเชื้อจุลินทรีย์
และสารพษิตกคา้งในพชืผกัของไทยมปีริมาณลดลงในระดบัที่ต ่า
กว่าทุกครัง้ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นข่าวดีที่ปญัหามีแนวโน้มลดลง
มาก ท าให ้EU มคีวามพงึพอใจในผลการสุ่มตรวจ  
จากผลการตรวจสอบดังกล่าวส่งผลให้คณะกรรมาธิการยุโรป
เตรียมทีจ่ะเสนอต่อประเทศสมาชกิ 27 ประเทศ ใหล้งมติปรับลด
ระดบัการสุ่มตรวจหาสารฆ่าแมลงตกค้างในมะเขือ พืชตระกูล
กะหล ่า และถัว่ฝกัยาว ทีน่ าเขา้จากไทย จากเดมิทีเ่คยสุ่มตรวจที่
ระดบั 50% ลดลงเหลือ 20% ซึ่งคาดว่าประเทศสมาชิก EU จะ
เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอดงักล่าว และยอมลดระดบัการสุ่มตรวจผักสด
ไทยในต้นปี 2556  
 ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการที่อียูจะลดความเข้มงวดการ
ตรวจสอบผกัน าเขา้ลงถือเป็นเรื่องดแีก่ประเทศไทย แต่อย่างไรก็
ตามก็ต้องรอดูความชดัเจนจากประเทศสมาชิกก่อน เน่ืองจาก
ในขณะน้ียงัเป็นแค่การขอมติจากกลุ่มประเทศสมาชิก ซึ่งหากผู้
ส่งออกไทยมกีรรมวิธีการผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล ตัง้แต่
ฟาร์มจนถึงโรงงานก็ไม่ต้องกลวัว่าจะส่งเข้าไปขายไม่ได้ โดย
หน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการส่งออกสนิค้าประเภทผักและ
ผลไม้ในประเทศไทยเองก็ควรที่จะพยายามรักษามาตฐาน
ดงักล่าวไวใ้หไ้ดเ้พื่อสร้างความเชื่อถือแก่ประเทศผู้น าเข้าที่มีต่อ
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สนิคา้ของไทย ซึง่จะส่งผลดีต่อทัง้การได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่
ไทยจะไดร้บัจากการส่งออกสนิคา้ รวมถึงสามารถส่งออกสนิคา้ได้
ง่ายและมากขึน้ รวมถึงลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่จะต้อง
ไปรอการตรวจสอบลง ซึง่ถือเป็นการลดต้นทุนของสนิคา้ลงได้อีก
ทางหน่ึง รวมถึงสินค้าผักและผลไม้สามารถถึงมือผู้บริโภคได้
รวดเร็วขึน้สนิคา้มคีวามสดใหม่ซึง่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของ
สนิคา้ไดอ้กีทางหน่ึง นอกจากน้ีจะต้องมีการท าการตลาดในเชิง
รุกในส่วนของตลาดส่งออกผกัและผลไมท้ีส่ าคญัอื่นๆ เช่น ตลาด
อาเซยีน และตลาดจีนซึง่ถือเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพเพิม่มากขึน้  

กระทรวงการคลงัเปิดเผยฐานะการคลงัของรฐับาลในช่วง 2 
เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 

นายสมชยั สจัจพงษ์ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจ

การคลงั (สศค.) แถลงข่าวฐานะการคลงัของรัฐบาลระบบกระแส

เงินสดในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 ว่ารัฐบาลมี

รายได้น าส่งคลังทัง้สิ้น 311,870 ล้านบาท โดยสูงกว่าเดือน

เดยีวกนัปีทีผ่่านมา 53,503 ลา้นบาท หรือร้อยละ 20.7 ซึง่เป็นผล

มาจากการเติบโตของเศรษฐกจิในประเทศอย่างต่อเน่ืองจึงท าให้

การจดัเกบ็ภาษีมลูค่าเพิม่ (VAT) และภาษีสรรพสามติรถยนต์ ได้
สงูกว่าช่วงเดยีวกนัของปีทีก่่อน  

ในขณะที่การ เบิกจ่ ายงบประมาณมีจ านวนทัง้สิ้น 

611,980 ลา้นบาท สงูกว่าเดอืนเดยีวกนัปีทีผ่่านมา 294,792 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 92.9 โดยเป็นผลมาจากความล่าช้าของการ

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2555 

ประกอบกบัการด าเนินนโยบายการคลงัแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกจิของรัฐบาล ส่งผลให้ดุลงบประมาณขาดดุล 300,110 

ลา้นบาท ซึง่เมื่อรวมกบัดุลนอกงบประมาณที่ขาดดุลจากการไถ่

ถอนตัว๋เงินคลงัเป็นหลกัอีก 102,135 ล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาล

ขาดดุลเงินสดรวม 412,583 ล้านบาท และรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อ

ชดเชยการขาดดุล 44,998 ลา้นบาท ท าใหดุ้ลเงินสดหลงักูข้าดดุล

ทัง้สิน้ 367,585 ลา้นบาท ดงันัน้ ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2555 

รฐับาลจะมเีงินคงคลงัอยู่ที ่192,752 ลา้นบาท ซึง่ยงัอยู่ในระดบัที่

แขง็แกร่งต่อเน่ือง 

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าปีงบประมาณ 2556 การ

ขยายตวัของเศรษฐกิจเป็นผลมาจากเศรษฐกิจภายในประเทศ

เป็นหลกั โดยมนีโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทัง้ในส่วน

ของกระตุ้นการบริโภคของภาคประชาชนโดยเฉพาะนโยบายลด

ภาษีรถยนต์คนัแรก และการลงทุนของภาคเอกชน อาทิการลด

อตัราภาษีน ้ามนัดเีซล การลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือ

ร้อยละ 20 รวมทัง้การใชง้บประมาณขาดดุลและการกู้เงินเพื่อใช้

ในการลงทุนของภาครฐั อาท ิการกูเ้งินตามแผนบริหารจดัการน ้า 

การลงทุนตาม พรบ. โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศ นอกจากน้ียงั

มีนโยบายบางส่วนที่จะมีผลบังคับใช้ในในต้นปี 2556 อาท ิ

นโยบายค่าแรงรายวนั 300 บาททัว่ท ัง้ประเทศ การเพิม่เงินเดือน

ขา้ราชการ ซึง่น่าจะมส่ีวนช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ

เพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็ามยงัมปีจัจยัเสีย่งในเรื่องของสถานการณ์

หน้ีสาธารณะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการด าเนินนโยบายของ

ภาครัฐ การปรับโครงสร้างภาษี เช่น การแยกยื่นภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาของสามีภรรยาซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของ

ภาครฐั ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐ

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย สถานการณ์การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของ

ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญโดยเฉพาะปญัหาหน้าผาทางการคลัง

สหรฐัอเมริกาและการแกไ้ขปญัหาหน้ีสาธารณะของยุโรปซึง่ส่งผล

กระทบต่อภาคการส่งออก ตลอดจนการปรบันโยบายของประเทศ

ในกลุ่มอาเซยีนเพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียนล้วนส่งผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนของ

ประเทศในระยะต่อไป 

         ดลุงบประมาณรฐับาล 

 
   ทีม่า : กระทรวงการคลงั 
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การเบิกจ่ายงบประมาณของภาครฐั 

ทีม่า : กระทรวงการคลงั

 

SET Index ตลอดสปัดาห์ปรบัตวัเพิม่ข้ึนต่อเนือ่ง 18.55 จดุ  
 SET Index ณ.วันที่ 28 ธันวาคม 2555 ปิดที่ระดับ 

1,391.93 จุด ปรบัตวัเพิม่ขึน้ 18.55 จุดเมื่อเทียบกบัดชันีในช่วง

ต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่ 1,373.38 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายตลอด

สปัดาห ์145,585.49 ลา้นบาท ลดลงจากมลูค่าการซือ้ขายตลอด

สัปดาห์ ก่ อนที่มีมูล ค่ ากา รซื้ อข าย 198,665.58 ล้ านบ าท 

เน่ืองจากเป็นสปัดาหก่์อนช่วงวนัหยุดปีใหม่ และเป็นช่วงวนัหยุด

คริสต์มาสของนกัลงทุนต่างประเทศส่งผลใหต้ลาดลดความคึกคกั

ลงบ้างในสัปดาห์น้ี โดยมูลค่าการซื้อขายสะสม (วันที่ 1-28 

ธันวาคม 2555) นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัท

หลักทรัพย์ และนักลงทุนต่างประเทศ  ซื้อสุทธิ 1,465.34 

3,247.96 และ23,090.02 ลา้นบาท ในขณะที่นักลงทุนทัว่ไปใน

ประเทศ ขายสุทธิ 27,803.32 ลา้นบาท 

ราคาทองค าตลอดสปัดาห์ปรบัตัวเพิ ่มข้ึน 7.10 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ ์ 

ราคาทองค าในสปัดาหน้ี์มกีารปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยราคา
ทองค า ณ.วนัที ่28 ธนัวาคม 2555 อยู่ที่ระดบั 1,663.10 เหรียญ
สหรฐัฯต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นจากราคาทองในช่วงต้นสปัดาห์ที่อยู่ที่
ระดบั 1,656.0 เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์โดยปรบัตัวเพิ่มขึ้น 7.10 
เหรียญสหรฐัฯต่อออนซ ์ 
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รายจ่ายประจ า 136.59  127.20  137.44  131.40  235.12  283.29  135.23  113.24  127.77  146.78  125.74  173.26  286.67  223.58  

ราจ่ายลงทุน 19.32  4.66  14.15  4.21  8.95  68.59  15.05  21.81  22.61  24.46  27.20  44.38  3.96  47.23  

รายจ่ายปีก่อน 11.04  18.37  21.04  14.85  14.99  18.10  7.29  9.87  7.03  8.01  6.50 9.71 21.52 29.02 
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หน่วย : พนัล้านบาท 

การเงินการลงทุนรอบสปัดาห์ 
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ญีปุ่่ นเผยยอดผลิตยานยนต์ พ.ย. ปรบัตวัลดลงต่อเนือ่งเป็น
เดือนที ่3  

สมาคมผู้ผลติรถยนต์ญี่ปุ่น แถลงว่าการผลิตยานยนต์
ของญี่ปุ่นในช่วงเดอืนพฤศจิกายน อยู่ที่ 767,530 คนั ลดลงร้อย
ละ 8.4 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ่งถือเป็นการปรับตัวลดลง
ของปริมาณการผลติยานยนต์เป็นเดอืนที ่3 ติดต่อกนั 
ตารางการผลิตรถยนต์ในเดือนพฤศจิกายน 

เดือน 2011 2012 Chg. From prev. 
year (%) 

มกราคม 706,107 837,197 18.6 
กุมภาพนัธุ์ 795,632 952,268 19.7 
มนีาคม 404,039 984,567 143.7 
เมษายน 292,001 799,474 173.8 
พฤษภาคม 489,723 781,340 59.5 
มถุินายน 742,431 893,149 20.3 
กรกฎาคม 790,325 922,685 16.7 
สงิหาคม 704,096 735,999 4.5 
กนัยายน 883,593 773,990 -12.4 
ตุลาคม 904,247 792,166 -12.4 
พฤศจิกายน 838,135 767,530 -8.4 
ธนัวาคม 848,208 - - 
ท่ีมา : Automobile Production Figures by Manufacturer 

จากการทีย่อดการผลติยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่นลดลง 

เ น่ืองจากปริมาณความต้อง การทัง้ ภาย ในประ เทศและ
ต่างประเทศปรบัตวัลดลง ซึง่ปจัจยัภายในประเทศเกดิจากปญัหา

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ผู้บริโภคขาดความเชื่อม ัน่ท าให้ไม่

กลา้จบัจ่ายใชส้อยและชะลอการจบัจ่ายเพื่อรอดูสถานการณ์หลงั

การเลือกตัง้ของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ใหก้บัฟ้ืนตวัอกีครัง้ 

ส่วนยอดการส่งออกที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.52 เมื่อ

เทยีบกบัเดอืนทีผ่่านมาสาเหตุเพราะทวปีอเมริกาซึ่งเป็นคู่คา้ 

 

 

ส าคัญอันดับ 1 และทวีปเอเซีย ลดปริมาณการน าเข้าลงกว่า 

12,862 คนั สาเหตุส่วนหน่ึงเกดิจากปญัหาการแข็งค่าของค่าเงิน

เยนส่งผลต่อการแข่งข ันด้านราคา รวมถึงปญัหาเศรษฐกิจ

ภายในประเทศสหรฐัฯทีฟ้ื่นตวัค่อนขา้งชา้ และปญัหาขอ้พพิากใน

ประเทศจีนทีย่งัไม่ไดร้บัการแกไ้ข ส่วนปจัจยัที่ยงัคงต้องติดตาม

ยงัคงเป็นเรื่องของผลของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกจิของรฐับาลชุด

ใหม่ของญี่ปุ่น การแก้ปญัหาหน้าผาการคลงัของสหรัฐฯ และ

ทางออกของขอ้พพิาทกบัประเทศจีน 

ยอดขายบ้านใหม่สหรฐัฯ พ.ย. ขยายตวัรอ้ยละ 4.4  
กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยยอดขายบ้านใหม่

เดอืนพฤศจิกายนพุ่งขึน้ร้อยละ 4.4 อยู่ที่ 377,000 ยูนิต/ปี และ

เป็นการขยายตวัเร็วทีสุ่ดในรอบ 2 ปีครึ่ง สะทอ้นให้เห็นถึงตลาด

ทีอ่ยู่อาศยัของสหรฐัเริ่มมแีนวโน้มฟ้ืนตวัขึน้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยพจิารณาจากตวัเลขต่างๆ ในภาคอสงัหาริมทรพัยข์องสหรฐัที่

มทีศิทางปรบัตัวดีขึ้น ทัง้ยอดขายบ้านมือสองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 5.9 ราคากลางของบ้านมอืสองปรบัตวัเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.1 

อยู่ทีร่ะดบั 180,600 ดอลลาร์ และดชันีความเชื่อม ัน่ของผู้สร้าง

บ้านทีป่รบัตวัเพิม่ขึน้มาอยู่ทีร่ะดบัความเชื่อม ัน่ที ่47 

โดยสาเหตุทีท่ าใหต้ลาดทีอ่ยู่อาศยัของสหรฐัฯ ปรบัตัวดี

ขึ้นน่าจะได้รับอนิสงค์จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ QE3 ที่

เน้นหนกัไปทีภ่าคอสงัหาริมทรัพย์ให้กลบัฟ้ืนตัวอีกครัง้ด้วยการ

เข้าซื้อพนัธบัตรประเภท MBS (mortgage-backed securities) 
หรือตราสารหน้ีที่ผูกพนักบัสินเชื่ออสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 4 

หมื่นลา้นดอลลาร์ต่อเดือน เพื่อหวงัจะกดอตัราดอกเบี้ยสินเชื่อ

บ้านในตลาดให้ต ่ าลงหรือให้ผู้บริโภคที่ซื้อบ้านในช่วงอัตรา

ดอกเบี้ ยสูงสามารถรี ไฟแนนซ์ลดภาระ ค่าใช้จ่ ายซึ่งการ

ด าเนินการดงักล่าวจะเป็นการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ให้

กลบัมาฟ้ืนตวัขึน้ไดใ้นอนาคต 

 

เศรษฐกิจโลกรอบสปัดาห์ 
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EU อนุมติัเพิ ่มเงินทุนให้แก่ธนาคารพาณิชย์ของสเปน 4 
แห่ง 

สหภาพยุโรป (EU) อนุมตัิการเพิม่เงินทุนจ านวน 1.865 
พนัล้านยูโร ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ 4 แห่งของสเปน ซึ่งได้แก่ 
ธนาคารลเิบอร์แบงคจ์ านวน 124 ล้านยูโร ธนาคารบังโก ซีอีไอ
เอสเอส จ านวน 604 ลา้นยโูร ธนาคารกาฮา 3 จ านวน 407 ล้าน
ยโูร และธนาคารบังโก มาเร นอสตรอม จ านวน 730 ล้านยูโร 
ส าหรับการตัดสินใจเพิ่มเงินทุนของ EU ในครัง้น้ีถือเป็นความ
พยายามในการสร้างเสถียรภาพให้ระบบธนาคารในประเทศ ซึ่ง
จะท าใหธ้นาคารพาณิชยข์องสเปนทัง้ 4 แห่ง มีสภาพคล่องมาก
ขึ้น ท าให้มีศ ักยภาพในการบริหารจัดการ และท าให้เกิด
เสถียรภาพในระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทัง้น้ี สเปนถือ
เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของยูโรโซน 
ดงันัน้หากปญัหาระบบการเงินของสเปนคลี่คลาย ก็จะช่วย
สนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิของยโูรโซนดว้ย 
 
 

สถานการณ์ราคาน ้ามนั 
ราคาน ้ าม ันดิบดูไบสัปดาห์ น้ี ย ังคง ได้รับแร ง

สนับสนุนจากความหวังของนักลงทุนต่อความส าเร็จในการ
แกป้ญัหาหน้าผาทางการคลงั (Fiscal Cliff) ของสหรฐัฯ ประกอบ
กบัความต้องการใช้น ้ามนัที่เพิ่มขึ้นในช่วงหน้าหนาว อย่างไรก็
ตาม ราคาน ้ามนัยงัคงไดร้บัแรงกดดนัจากการซื้อขายที่บางเบา
ในช่วงวนัหยุดเทศกาลคริสต์มาสและวนัและวนัหยุด 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ ระหว่างวนัท่ี 24-28 ธนัวาคม 2555 

 24 
Dec 
2012 

25 
Dec 
2012 

26 
Dec 
2012 

27 
Dec 
2012 

28 
Dec 
2012 

Average 

Dubai 
($/bbl) 

105.89 ปิดท า
การ 

106.73 108.03 - 106.88 

ท่ีมา: ไทยออยล์   

 
 
 

ราคาน ้ามนัดิบดไูบ 

ท่ีมา: ไทยออยล์ 
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 คณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรฐั (FOMC) แถลงผลการประชมุ 

 สภาผู้แทนราษฎรสหรฐัจะจดัการประชมุเพื่อเจรจาเรือ่งข้อตกลงการหลีกเล่ียงภาวะหน้าผาการคลงัในวนัอาทิตยท่ี์ 

30 ธนัวาคม 2555 

 
 

 
 

ประเดน็ท่ีน่าจบัตามองในสปัดาห์น้ี  (2-5 มกราคม 2556) 


